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LICITANTE: EXECUTION COMUNICAçÃO LTDA.

de 2 ferranentasConprovou3

Nota de ø a 3, sendoÌ
ø: não atende;
1 a 2: atende;
3: atende com

excelência.

ø: não comprovan;
1 a 2: comprovar utllizar pelo
menos 2 das fer.amentas, sendo 1

de auditoria de circulação e 1 de
controle de mÍdia;
3: compnovar utillzan mais de 2

ferramentas.  

lustificatival4édia das ttlotasGraduaçãoCrltérios

SUBQUESITo 23 Discrinlnação das lnformações de marketl.ng,
audltorla de clrcuLação, controle de nfdla e outras ferranentas.

Avaliação da Experlência Profissional
(TabeLa Própri"a)3,16

Notadeøa5CáIcu]o aritnético con base nas
regras dos ltens 6.8 e 6.9 do
edital

Justificatival,lédia das f{otasGraduaçãoCrftérlos

SUBQUESITO 1: Qualfflcação Técnlca da Equlpe de Profl.ssl.onals

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eficácia de soluções e
resultados apontados.

c) concatenação 1ógica entre
desaflo e solução criativa;

b) Cla¡eza e objetividade; Ótina capacidade de sÍntese e de
apresentação då solução, con clarezå
e objetividade, llgando de forna
lógica o desåfio e sua solução
crlativa, Foi demonstrada boa eflcácia
das soLucões e resultados.
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Nota de ø a 1ø, sendo:

0: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

nedlanamente;

7 a 8: atende ben;

9 a 1ø: atende com

excelênc1a,

a) Capacidade de sÍntese;

IustificativailotasGraduaçãoCrLtérLos

Ótima consistência das relacðes de
causâ e efeito da proposta técnica,
demonstrando boa evidência de
planejailento e ¡elevâncla na execucão
da solução, com excelentes resultados
obtidos, criatlvidade e cla.ezð.

8,33

Nota de ø a 1ø, sendo:
ø: não ãtendê

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
nediananente;

7 a 8: atende bem;
9 a 1ø: atende com

exceLència,

a) Consistência das relações de
causa e efeito entre o desaflo ou
problena a ser resolvldo e a

solução p.oposta; b) Evtdência de
planejanento da solução, ben corc
qualidade na execução das soluções;
c) Relevâncla dos resultados
obtidos, con c.iativi.dade e
claaeza.
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QUESITO 2: EXPERIÊNCIA DA EfilPRESA

I4OURA FILHO GIUSTRA losÉ DESCHAMPS


